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Inleiding 

Hieronder de stand van zaken op 25 maart 2020 met betrekking tot de revisie NPR 9998. Mocht u een 

reactie hebben op onderstaande punten of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

secretaris van de Regiegroep Aardbevingen,                                      , e-mail: 

of telefoon:                           . 

1. Nieuwe leden Regiegroep Aardbevingen

• VN Constructeurs –

• Bouwend Nederland -

• Agendalid: AVCG –

NEN heeft gesproken met Vereniging Eigen Huis voor deelname aan de Regiegroep 
Aardbevingen. Zij beraden zich nog over deelname. 

2. Publicatie Engelse vertaling

Onlangs is de Engelse vertaling van NPR 9998 gepubliceerd. In deze Engelse vertaling zijn ook 
direct enkele correcties meegenomen, die tijdens gebruik afgelopen jaar zijn gesignaleerd.

De Engelse versie en de Nederlandse versie dienen inhoudelijk gelijk te lopen. Deze correcties 
zijn daarom ook gedaan in de Nederlandse versie. Zie ook dit nieuwsbericht.
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Hieronder treft u nog per module een korte toelichting op de status: 

• Module 1, uit het vlak gedrag van wanden

De in het PvA voor module 1 beschreven scope en de daarvoor benodigde inzet van partijen 
binnen de overall planning is afgestemd met die van de overige modules. Met name de 
beschikbare capaciteit van partijen speelde daarin een grote rol. Het PvA zal 25 maart 2020 
binnen de taakgroep worden gedeeld om definitief vastgesteld te worden. Daarna gaat het 
richting de Werkgroep Aardbevingen. Vervolgens zal het PvA ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de Regiegroep Aardbevingen.

Het PvA is nagenoeg 100% gereed.

De inhoudelijke werkzaamheden t.b.v. het wijzigingsblad eind juni 2020 lopen goed. Deel 1 
daarvan ligt binnen de taakgroep ter controle, deel 2 volgt deze week 13 met als vervolgstap 
om begin april te kunnen starten met het schrijven van de normtekst.
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